Beste leden van de FGBB,

Midden juni van dit jaar werd mij gevraagd om een stem te kunnen zijn tijdens de RvB voor de bakkerij
KMO’s onder ons.
De belangrijkste reden hiervoor is dat wij KMO’s dikwijls andere prioriteiten hebben in bepaalde
onderwerpen dan de grote bakkerijen, gaande van dagelijkse bezorgdheden, belangrijke
veranderingen in de markt, en andere, die een impact kunnen hebben op ons dagelijks bestuur en de
strategie van onze firma. Daarom achten we het belangrijk en vooral nuttig om van jullie op een
regelmatige basis input te verkrijgen, dewelke we kunnen bespreken en dan onder besproken vorm
op de RvB kunnen overlopen, en waar de grote leden op basis van hun ervaring ons kunnen adviseren.
Potentiële onderwerpen kunnen o.a. zijn: ziekteverzuim op het werk, schift van plastic naar
ecologische verpakkingen, overuren, opstart export, overheidssteun voor nieuwe projecten.
We wensen deze KMO werking officieel in het leven roepen tijdens ons KMO café van dit jaar. Voor
de aftrap van deze werking, hebben we reeds zelf een onderwerp gekozen dat reeds door een aantal
leden ter sprake werd gebracht, nl. ziekteverzuim op het werk. Hoe kunnen we deze stijgende trend
een halt toeroepen ? Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze medewerkers beter motiveren ?
Op deze vragen zullen we proberen een antwoord te laten formuleren door de Heer Jonathan Duvillier
van Liantis. Het KMO cafe zal dit jaar plaatsvinden tijdens de Biennale Interieur te Kortrijk Xpo. U
wordt vriendelijk uitgenodigd op donderdag 18 oktober 2018 om 11h00 op de stand van het Kortrijkse
Interieurbedrijf Coelembier, een bedrijf uit dezelfde familiale groep als Joriba Industrial Bakery.
We wensen ook uw partner uit te nodigen die tijdens het seminarie een inleiding krijgt tot de Biënnale.
Agenda:
-

11H00: ontvangst op de stand van Coelembier
11H30: gastspreker van Liantis over “Hoe ziekteverzuim aan te pakken op het werk: tips &
tricks”.
12H15: walking lunch
13H00: vrij bezoek aan de Biënnale Interieur

Graag een seintje voor 1 oktober 2018 als u ons kan vervoegen,

Met vriendelijke groeten,
Pieter Ide (Joriba Industrial Bakery)

